Metallseparatorer

effektiviserar plastindustrin

Fredrik Moberg
Ovan: Exempel på placering av metallseparatorer

1. För malgods eller granulat i fritt fall,
t ex RAPID VARIO

2. För sug- eller blåstransportledning, typ GF
3. Typ PROTECTOR som placeras direkt på
formsprutans inlopp

4. För vertikal materialpelare, typ MF, placerad
mellan tratt och extruderinlopp

5. Plan detektor monterad under transportband för 		
kontroll av ingöt och produkter

6. Tunneldetektor monterad i bandtransportör som 		
skydd för granuleringskvarn

D

en europeiska plastindustrin är föremål för stort
internationellt konkurrenstryck. För att upprätthålla den långsiktiga konkurrenskraften måste
företagen leverera högkvalitativa produkter och
operera med högsta möjliga effektivitet. Höga nivåer
av automatisering och minimal stilleståndstid är viktiga
faktorer för lägre produktionskostnader och ökad effektivitet.
En störningsfri drift beror till stor del på att plastgranulatet, såväl jungfrulig som återvunnet, är rent och fritt
från metallföroreningar. Vid användningen av återvunnen
plast i syfte att sänka materialkostnaderna leder metallförorening i granulerna särskilt ofta till driftstopp.
Metallpartiklar i materialbearbetningen är vanliga orsaker
till igensatta varmkanalsystem och maskinskador. Att
hantera sådana problem tar värdefull tid och produktivitet.
För att uppnå den tänkta kostnadsfördelen genom att tillsätta
återvunnen plast och ändå bibehålla hög kvalitet utan risk
för driftstopp och produktionsstörningar, använder idag de
ledande plastproducenterna metallseparatorer i allt högre
utsträckning.

separatorer som används inom alla områden av produktion
och bearbetning av plast och gummi.
Dessa detektorer och separatorer används främst för att
skydda maskiner och verktyg. De förhindrar olyckor som
orsakas av metallpartiklar i granulatet och ökar därigenom
produktiviteten. Bearbetningsskruvar, formar och knivar
skyddas effektivt mot skador.
För extruders och formblåsningsmaskiner undviks skador
på skruvar samt igensatta filter och munstycken. Vid formsprutning förhindrar metallseparatorer stopp i varmkanalsystem och ventiler. Metalldetektorer före granuleringskvarnar skyddar både knivarna och förhindrar att metallpartiklar finfördelas och blandas in i granulatet. De robusta
och tåliga metallavskiljningssystemen kan betala sig på
mycket kort tid.
- Kvaliteten på den producerade plasten och plastdetaljerna
ökar avsevärt med användningen av metallseparatorer.
Det leder också till färre driftavbrott och större volymer
produceras till lägre kostnad, säger Fredrik Moberg, VD på
Mobergs Processkontroll.

Ökar drifttid, förhindrar störningar

Föroreningar i plastgranulat
kan få svåra följder.

Mobergs Processkontroll i Malmö har ett omfattande sortiment av magnetseparatorer, metalldetektorer och optiska
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